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...ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE 
ANKARA ...ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

                                                                                                                      
BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU 

 

TALİMAT NO   :2015/ Talimat 
MAHKEMESİ    : … Asliye Ceza Mahkemesi  
DOSYA NO    : 2015/ 
DAVACI    : K.H. 
ÖLEN     : NECDET TURGUT 
MÜŞTEKİ    : SELÇUK TURGUT 
SANIK     : ALİ TURGUT 
SUÇ     :Taksirle ölüme neden olma.                                

SUÇ TARİHİ VE YERİ  :19/08/2015-  Köyü -VAN 

  
Mahkemenizce resen bilirkişi olarak görevlendirilmemiz üzerine tarafımıza tevdi edilen Özalp 1. 

Asliye Ceza Mahkemesinin 01/11/2015 tarih ve 2015/ esas sayılı yazısı gereğince çevre, trafik ve olay 
yeri açısından dosya tetkik edilerek kazanın oluş şekli ve kazaya katılanların kusur durumlarının 
belirlenmesi amacıyla bu rapor hazırlanmıştır.  

 
I-OLAY: 
Dosyadaki bilgilere göre, 19/08/2015 günü saat:11.40 sıralarında sanık sürücü ALİ TURGUT 

yönetimindeki Mehmet adına kayıtlı 65 HE 311 plakalı aracı ile Köyünde bulunan evinden buğday 

almak üzere tarlaya doğru gitmek için iniş eğimli köyün ortak kullandığı alandan anayola doğru seyir 

halinde giderken, aracın birden hızlanması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine harman 

yerinde oyun oynayan 4 yaşlarındaki NECDET TURGUT’e çarpması sonucu künt kafa travmasına 

bağlı ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir.  

 II-DOSYA KAPSAMINDA TESPİT EDİLEN HUSUSLAR: 
a) Olay yerinin özellikleri: Olay köyün ortak kullanımında olan geniş alanda meydana 

gelmiş, çocuklar için oyun oynamaya müsait bir yerdir. Kazanın olduğu yol yüzeyi kuru ve topraktır. 
Kaza gündüz gerçekleşmiştir. Kaza yerinin yerleşim yeri dışı olduğu, kaza yerinde yol 
bulunmamaktadır. Çarpma öncesi ve sonrası sanık sürücüye ait fren izi bulunmadığı dosya 
kapsamında anlaşılmaktadır. Kaza yerinde NECDET TURGUT’in dışında oyun oynayan başka çocuk 
bulunup bulunmadığı dosyada tespit edilememiştir. 

b) Ölü Muayene Tutanağı: 7-8 yaşlarında NECDET TURGUT’in künt kafa travmasına bağlı, 
kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği 
belirtilmiştir.   

c) Ölen NECDET TURGUT’in nüfus kayıt örneğinde 21/09/2011 doğum tarihi olarak gözüktüğü, 
sanık ALİ TURGUT’in (E) sınıfı sürücü belgesinin bulunduğu ve kaza sonrası alkol ölçümünde sıfır 
promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. 

d) İddianamede: Şüphelinin 2918 sayılı Kanunun 52/1-a kapsamında dikkat ve özen 
yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle kusurlu olduğundan TCK 85/1 maddesi gereğince 
taksirle öldürme suçu işlediğinden şüpheli ALİ TURGUT hakkında kamu davası açılmıştır. 

e) Kaza tespit tutanağında, trafik kazasının oluşumunda 65 H plakalı araç sürücüsü ALİ 
TURGUT’in 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/1-b maddesinde belirtilen kusurlardan 
“Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği 
şartlara uydurmamak,” kuralını ihlal ettiğinden kusurlu olduğu, ölenin kusurunun bulunmadığı 
belirtilmiştir. 

f) Olay yeri inceleme raporunda: Olayın Van - Özalp İlçesi Gözdeğmez Köyünde bulunan 

ALİ TURGUT’e ait evin 17.80 metre güneyinde ALİ TURGUT’e ait garajın 14.90 metre güney 
batısında bulunan evlerin arasındaki toprak zemin olan geniş boşluk alanda meydana geldiği, bahse 
konu boş arazi kesiminde 65 H plakalı aracın park halinde olduğu, toprak zemin ve lastikler üzerinde 
her hangi bir kan izinin bulunmadığı, sağ ön tekerlek üzerinde ve tekerleğin zemine bastığı alanda su 
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nedeni ile oluştuğu değerlendirilen ıslaklık olduğu, zemin üzerinde her hangi bir fren izinin 
bulunmadığı, zemine sağ ön tekerleğin ön kesiminde bulunan çamurluk bölgesinin 45 cm yükseklikte 
olduğu, zeminden lastiğin üst kısmındaki çamurluğa mesafesinin 85 cm olduğu olay yerinde başkaca 
bir ize rastlanmadığı belirtilmiştir. 

g) Olayın olduğu yerin krokisinin çizildiği ve kazanın meydana geldiği yer ile ilgili fotoğrafların 
dosyada bulunduğu görülmüştür. Kaza yeri krokilerinde 65 HE 311 plakalı aracın boş alanda hareket 
ederek NECDET TURGUT’e ön çamurluğu ile çarptığı, resimlerin incelenmesinde NECDET 
TURGUT’in kafasından yara aldığı görülmüştür. Buna göre; 

 
 

RESİMLER: Olay yeri krokisi, fotoğrafalrı ve olay canlandırma 
 

III- OLAY İLE İLGİLİ İFADELERİN ÖZETİ:  
 -ALİ TURGUT’in ifadesinin özeti: 19/08/2015 günü sürücülüğünü yapmış olduğu 65 H 

plakalı kamyonet ile buğday getirmek amacıyla tarlaya gittiğini, tarladan buğday yükledikten sonra 
evine döndüğünü, bu sırada NECDET TURGUT’in babası SELÇUK TURGUT ile karşılaştığını ve 
hayvan otlatmaktan geldiğini, aracına bindirerek birlikte … Köyüne geldiğini, daha sonra dedesi ile 
birlikte buğdayı evinin önüne boşalttıklarını, yemek için evine gittiğini, yemek yedikten sonra tekrar 
buğday getirmek amacıyla evinden 65 H plakalı kamyonet ile hareket ettiğini, evinin bulunduğu yerin 
yokuş olması nedeniyle kamyonetin birden hızlandığını ve bu esnada NECDET TURGUT’in 
kamyonetin önüne atladığını, bir anda atladığı için fark edemediğini, ancak aracın bir şeye çarptığını 
duyunca fark ettiğini ve hemen durduğunu, araçtan aşağı inince NECDET TURGUT’e çarptığını 
gördüğünü, olayın tamamen kazaen meydana geldiğini, NECDET TURGUT’in amcasının oğlu 
olduğunu, aralarında husumet bulunmadığını, çocuğun oyun oynadığını görmediğini, olayın kazaen 
olduğunu beyan etmiştir. 

 -Meliha’in ifadesinin özeti: Olay günü evinde oturduğunu, oğlu NECDET TURGUT’in oyun 

oynamak için dışarı çıktığını, olay tarihinde eşinin evinde olduğunu, çocuklarının köy içerisinde oyun 
oynadıklarını, olayı görmediğini, olayda kasıt olmadığını beyan etmiştir. 

 -SELÇUK TURGUT’in ifadesinin özeti: Olay günü evinde oturduğunu, oğlu NECDET 

TURGUT’in oyun oynamak için dışarı çıktığını, olay tarihinde eşinin evinde olduğunu, çocuklarının köy 
içerisinde oyun oynadıklarını, olayı görmediğini, olayda kasıt olmadığını beyan etmiştir.  

 -Gülay’in ifadesinin özeti: ALİ TURGUT’in abisi olduğunu, evde oturduğu sırada araç sesi 

duyduğunu ve abisinin buğday getirdiğini düşünerek yardım etmek amacıyla dışarı çıktığını, dışarı 
çıktığında abisinin kamyonetini gördüğünü ve önünde bir çocuğun yattığını gördüğünü, koşarak 
abisinin yanına gittiğini, yerde yatanın NECDET TURGUT olduğunu gördüğünü, abisi ile birlikte İsa’yı 
kucağına alarak …Devlet Hastanesine götürdüklerini beyan etmiştir. 
 

 IV- OLAYIN NEDENLERİ: 
Dosyadaki bilgilere göre, olayın sanık sürücü ALİ TURGUT yönetimindeki 65 H plakalı aracı ile 

köyün ortak kullandığı iniş eğimli toprak alanda anayola doğru seyir halinde giderken, oyun oynayan 4 

yaşındaki NECDET TURGUT’e çarpması sonucu meydana geldiği, sürücünün dikkatsiz ve tedbirsiz 

araç kullandığı, köyde çocukların oyun oynama ihtiyaçlarının giderebileceği çocuk parkının 

bulunmaması, çocuğun bakım ve gözetimindeki eksikliğin etkili olduğu anlaşılmaktadır.  

 V- OLAYIN TAHLİLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: 
 Olayın meydana gelmesinde, kaza yerinin durumu, çocuğun bakım ve gözetiminde bir eksiklik 
bulunup bulunmadığı ile araç sürücüsünün dikkatsizliği ve tedbirsizliğinin irdelenmesi gerekmektedir.  
 Kaza yerinin ALİ TURGUT’e ait evin 17.80 metre güneyinde, ALİ TURGUT’e ait garajın 14.90 
metre güney batısında bulunan evlerin arasındaki toprak zemin olan geniş boşluk alanda meydana 
geldiği, olay yerinin köyün ortak olarak kullandığı boş alan olup herkesin birbirini tanıması nedeniyle 
çocuk için oyun oynamaya müsait bir yer olduğu, köyün içerisindeki evlere gidişte yol olmadığı için 
anayola çıkacak araçların ortak alanları kullanması gerekmektedir. Çocukların oyun alanları ile araç 
geçişlerinin birlikte olduğu yerlerde kaza riski yüksek olur. Ayrıca, küçük çocuklar trafik kazası 
tehlikelerine karşı fizik ve ruh yapılarına göre büyüklere oranla daha az duyarlı olurlar. Örneğin trafiğin 
seyrini büyük birisine oranla daha az görürler, aynı şekilde araç sesinin geldiği yeri tespit etmede ve 
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trafik işaretlerinin anlamını bilmede güçlük çekebilirler, aracı görmesi halinde araçtan uzaklaşmak için 
koşma ve hız büyüklere oranla daha zayıf olur ve çocuğun zihinsel faaliyetlerin çoğunu oyuna 
verebilmektedir.   
 Dosyadaki bilgilere göre, NECDET TURGUT’in oyun oynadığı yerde başka çocukların bulunup 
bulunmadığı dosyada yer almamaktadır. Köyde, çocukların oyun ihtiyaçlarının giderebileceği bir oyun 
alanı olmadığı, oyun yeri ile araç yolunun birbirine karıştığı,  araçların evden ana yola çıkışı ile ilgili 
özel yapılmış yol bulunmadığı, köy şartlarında trafik yoğunluğu olmaması nedeniyle kaza yerinin 
çocukların oyun oynamaya müsait yer olduğu değerlendirilmiştir. 
 Çocuğun bakım ve gözetiminin olayın meydana gelmesinde etkisinin bulunup bulunmadığı 
hususu ile ilgili;  Ölen NECDET TURGUT dört aşında bir çocuk olup anne ve babasının bakım ve 
gözetimine muhtaçtır. Çocuk yetiştirmek yalnızca ana-baba ile bağlantılı olmayıp çevre faktörleri, 
çevrenin sosyal durumu, vb. ortam çocukların yetişme şekillerine etkili olan bir çok unsur 
bulunmaktadır. Olumsuz olay yeri şartlarının olaya katkısı büyüktür. Kırsal kesimde çocukların oyun 
oynamasında ve denetiminde yeterince sağlanamaması unsurları gözetilerek sosyal yaşam şartlarının 
getirdiği faktörler bu olayda mevcuttur. Çocuğun erkek olması, aşırı hareketli bulunması önlenemez 
davranış şekilleri de olayda etkili olmuş olabilir. Kazanın yaz ayında harman işlerinin yoğun olduğu bir 
dönemde meydana geldiği, çarpma noktasının İsa’nın babası olan SELÇUK TURGUT’in evine 18 
metre uzaklıkta olduğu, dolayısı ile çocuğun kaza yaptığı yerin ailesinin evinden uzak olmadığı, 
havanın sıcak olması nedeniyle çocuğun oyun ihtiyacını gidermek için evlerinin önüne çıkmış olma 
olasılığının yüksek olduğu, tarımsal faaliyetlerin süreli, imkansızlıklar, ana ve babanın işinin yoğun 
olması vb. nedenlerle çocuğun gözetiminde eksiklikler olabileceği ve çocuğu oyun oynarken yanında 
bulunmasının mümkün olmadığı, ifadelerden anlaşıldığı üzere İsa’nın babasının hayvan otlatmaktan 
geldiği ve evinde bulunduğu, çocuğunun oyun oynamak için dışarıya çıktığını belirtmektedir.  
Çocuğun oyun oynamasına izin vermemek gibi bir durum olmayacağına göre, ayrıca köy şartlarında 
bu durumun normal olması nedeniyle kazanın meydana gelmesinde ailenin bakım ve gözetimi ile ilgili 
bir kusurunun bulunmadığı değerlendirilmiştir.  
 Ölen NECDET TURGUT’in çok küçük olması nedeniyle araçlarla ilgili tehlikeyi algılaması 
mümkün değildir. ALİ TURGUT ifadesinde, evinin bulunduğu yerin yokuş olması nedeniyle 
kamyonetin birden hızlandığını ve NECDET TURGUT’in kamyonetin önüne atladığını ve fark 
edemediğini beyan etmekle birlikte küçük yaştaki bir çocuğun araca atlamasının mümkün olmadığı,  
çocuğun aracı görünce paniklemiş olabileceği, çocuğun zihinsel faaliyetlerini oyun oynamaya verdiği 
için aracı görmesi veya görmesi halinde araçtan uzaklaşmak için davranışta bulunamayabileceği 
değerlendirildiğinden kusuru bulunmamaktadır.  
 
 Sürücü sanık ALİ TURGUT’in araç kullanmaktaki dikkatsizlik ve tedbirsizliği ile ilgili yapılan 
incelemede, sürücünün kamyon kullanmak için sürücü belgesinin bulunduğu, ifadesinde yokuş aşağı 
inerken aracın birden hızlandığını ve NECDET TURGUT’in aracına atladığını belirtmiş ise de, 
çocuğun aniden araca atlama imkânının olmadığı, kaza tespit tutanağında aracının ön tarafı ile oyun 
oynayan çocuğa çarptığının anlaşıldığı, aracın bakım ve onarımının sürücünün sorumluluğunda 
olduğu, araç kullanırken yola gereken dikkati vermediği, çalışmadan geldiği için dalgın ve yorgun araç 
kullandığı,   dikkatsiz ve tedbirsizce olay yerine geldiği, hatalı ve tehlikeli bir biçimde önündeki oyun 
oynayan çocuğa çarptığı, olay yerinde araca ait fren izinin bulunmadığı, dolayısı ile sürücünün park 
yerinde oynayan NECDET TURGUT’i görüp fren yaparak yavaşlaması gerekirken yavaşlamadığı 
anlaşılmaktadır. Dosya kapsamında aracın teknik kusuru ile ilgili her hangi bir iddianın olmadığı ve 
buna yönelikte bir tespit bulunmamaktadır.  Sürücünün belirtilen davranışı ile olayın meydana 
gelmesine sebebiyet verdiği için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/1-b maddesinde 
belirtilen kusurlardan “Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik 
durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak,” kuralını ihlal etmesi nedeniyle tamamen kusurlu 
olduğu değerlendirilmiştir.  
  

IV-KUSUR YÖNÜNDEN SONUÇ: 
Dosyada bulunan mevcut belge ve bilgilerin incelenmesi sonucu: 
1- Ölenin baba ve annesi olan SELÇUK TURGUT ve Meliha TURGUT’in kazanın meydana 

gelmesinde kusurlarının bulunmadığı,  
2- Ölen NECDET TURGUT’in 4 yaşında çocuk olması nedeniyle olayın meydana gelmesinde 

kusurunun bulunmadığı, 
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3- Kırsal kesimde yaşam şartları, çocuklar için park alanının bulunmaması gibi şartların payı 
bulunduğu (şartların ve ortamın getirdiği kaçınılmazlık durumu), bu payın 1/8 oranında olduğu, 

4- Mevcut bilgilere göre kasıt unsuru bulunmayan olayda başka kişilerin kusurunun 
bulunmadığı,    

görüş ve kanaatine varılmıştır.  
     
Müşterek kanaatimizi belirtir bilirkişi raporu, Mahkemenin takdirlerine arz olunur. 27/12/2015 
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